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Draaiboek Heksenfeest (5 jarige) 

 

13.30 uur Ontvangst, Ouders verkleed als heksen. Hier wat leuks vinden.   

De uitnodigingen kun je vooraf versturen 

Zwart plastic voor het raam met glow in de dark stikkers er op. 

  Harrie Potter muziek aan op de DVD met Screensaver aan. 

  Vleermuis maken tegen buitendeur van wit papier 

Sprokkelhout naast de deur met daarop een rode braadpan. Daarin een 

rooktablet. 

  Andere deur een heks vliegend voor een maan. 

Een link naar leuke verjaardagscadeaus of een link leuk stoer 

kinderbouwpakket 
 
  Kinderen plaats laten nemen rondom de kleine tafel in de kamer. 

  Hierop staat de plasmabol. 

  Zwart plastic op de tafel gespannen met daarom witte sterren geplakt. 

  Zwarte vleespan vol met ranja op de tafel 

  Witte plastic bekertjes klaar zetten met spook er op getekend. 

  Pompoen uitsteken en hierin een kaarsje aan, midden op de grote tafel. 

 

Hallo kinderen ik ben Heks Amalia en ik heb briefjes geschreven voor jullie en

  ze verstopt door de hele kamer. Om de beurt mogen jullie een briefje zoeken. 

Als jullie alles hebben gedaan krijgen jullie een nieuw briefje, totdat iedereen 

aan de beurt is geweest. En dan hebben jullie bewezen een goede heks te zijn.  

 

13.40 uur Hier op tafel staat een pan met toverdrank. Om het feest goed te kunnen starten 

krijgen jullie allemaal een glaasje uit de spokenbeker. Met daarbij een heerlijk 

stukje spinnenwebtaart. Voordat we iets gaan drinken en eten gaan we een lied 

zingen voor de jarige job. 

Lang zal ze leven…..  

 

  Iedereen drinken. 

  Taart binnen brengen, Slagroomtaart wit met een spinnenweb(chocolade) erop. 

  Lang zal ze leven zingen voor de jarige. 

  Iedereen krijgt een stuk taart. 

 

13.45 uur Heeft de taart en toverdrank gesmaakt? Mooi. 

Dan gaan we nu over tot het uitpakken van alle mee gebrachte kadootjes. Hier 

heb ik een grote dobbelsteen. Wie 6 gooit mag zijn of haar pakje aan de jarige 

geven. De jongste mag beginnen. 

 

Grote dobbelsteen om beurten dobbelen, wie er 6 gooit mag zijn/haar kadootje 

aan de jarige geven. 

 

14.00 uur Iedereen klaar met het geven van kadootjes. Dan gaan we nu beginnen met 

spelletjes. 

 

 Zo jarige heb je leuke kadootjes gekregen? Dat wist ik wel, want kinderen Heks 

Amalia weet alles. 

 We gaan nu allemaal een toverstokje maken. 
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 Allemaal krijgen jullie een zwart stokje. Dit is niet zomaar een stokje. Nee een 

stokje van echt vurenhout. Wij doppen nu allemaal het stokje in de lijm en 

daarna in de goud glitters. Als we klaar zijn zetten we hem weer te drogen, 

zodat we straks kunnen gaan toveren.  

 

 Ook moeten jullie de toverhouw verder afmaken. Beplak hem met gouden 

sterren of gebruik wat plak met glitters. (met deze link makkelijk te 

bestellen) 
   

14.15 uur Het stokje moet nu even drogen. Want met een natte stok kun je niet toveren. 

 Ik heb mijn best gedaan om witte muizen te vangen. Deze heb ik omgetoverd in 

een lekkere spek. Nu gaan we naar de garage en gaan jullie daar allemaal 

tegelijk als ik tot 3 heb geteld een muis van de lijn af happen. Je mag je handen 

niet gebruiken.  

 

Muis happen in de garage. Aan een touw muizenspekken geregen. Iedereen moet 1 muisje 

happen. Met deze link makkelijk te bestellen. 

 

 

 O wat kunnen jullie goed happen. Vond iedereen ze lekker? 

  

Wij heksen dansen ook graag. Dit doen wij altijd rondom paddenstoelen. 

Daarom gaan jullie nu ook om de paddenstoelen dansen. Als de muziek stopt 

ga je snel op een paddenstoel zitten. Als er geen paddenstoel meer is moet je 

even aan de zijkant wachten tot de laatste over is. 

  

14.20 uur Paddenstoelendans. (Stoelendans met stukken karton op de grond.) 

 

14.35 uur Toverspreuk oefenen. 

 Nu gaan we het echte werk doen. Ik ga jullie leren toveren. 

 Pak allemaal het toverstokje vast. Tussen je duim en wijsvinger heel losjes 

vast. 

Zeg me nu allemaal samen na. 

   

Kaarsjes die branden aan de top, 

 uitgeblazen door een jarige job, 

 spijker op je kop, 

 ga niet meer uit 

 alleen met water uit je snuit. 

 

14.45 uur Ballen door een spinnenweb gooien. (van Scouting) 

  

 Dat was leuk, nu kunnen jullie allemaal toveren. Probeer het vanavond thuis 

nog maar eens. 

 Ik heb voor jullie ook een groot spinnenweb laten maken door een reuze spin. 

Jullie moeten nu allemaal ballen tegen het spinnenweb aangooien, probeer het 

midden te raken.  

 

15.00 uur Hebben jullie dorst gekregen. Mooi, dan gaan we nu een toverdrank maken. 
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 Een beetje sap van een boterbloem (sinas), of wat sap van bospaddenstoelen 

(cola), of nog wat toverdrank uit de grote pan (groene ranja). 

 Als we allemaal een glaasje hebben gaan we het betoveren. 

 

 Zeg me allemaal na. 

 

  Roer twee keer in het rond, 

 scheetje uit je kont, 

 tik vier keer op de rand, 

 neem de beker in je hand. 

 

 CHIPS ERBIJ 

  

15.15 uur Was de chips en toverdrank lekker. Ik dacht het wel, zeker als je hem zelf 

betoverd hebt. Moet je morgen thuis ook maar eens proberen met de koffie van 

jullie pap en mam.  

 Bij de heksen zie je ook altijd een pompoen, en andere dingen. Onder dit kleed 

zie je dadelijk veel heksen dingen. Iemand gaat de kamer uit en komt terug en 

moet raden wat er weg getoverd is. 

 

15.40 uur Vliegles. Naar een grote boom lopen in een rij. Daar vliegen in de boom aan 

het koord, met stoeltje. 

  

 Nu gaat het spannendste gebeuren van deze dag. We gaan jullie leren vliegen 

op echte heksenbezems. Wie van jullie kan er al vliegen. Dan gaan we het de 

anderen ook leren. Maar we moeten dan wel een speurtocht lopen om bij de 

toverboom te komen. Volg de sporen maar blijf bij elkaar. 

  

16.45 uur Terug naar huis. Heksenfilm aan en toverfriet (kreukel) en spinnenpoten 

(frikandellen in repen). 

 

17.30 uur Kinderen naar huis brengen. 

 

Maak daar een leuke foto van een laat die daarna thuis bezorgen. Je 

hebt dan een leuke herinnering aan het kinderfeestje. 
 

 

 Nog te doen: 

 Zwart plastic voor het raam met glow in de dark stikkers er op. 

 Harrie Potter muziek aan op de DVD met Screensaver aan. 

 Vleermuis maken tegen buitendeur van wit papier 

 Andere deur een heks vliegend voor een maan 

 Zwart plastic op de tafel gespannen met daarom witte sterren geplakt. 

 Zwarte vleespan vol met ranja op de tafel 

 Witte plastic bekertjes klaar zetten met spook er op getekend. 

 Pompoen uitsteken en hierin een kaarsje aan, midden op de grote tafel. 

 Slagroomtaart wit met een spinnenweb  

 Toverstokje maken. (voorbewerkt stokje, zwart geverfd) 

 Glitter kopen 
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 Toverkaarsjes kopen, rooktablet, Wierook (vanille) 

 Stukjes klei voor toverkaarsjes klaar zetten. 

 Stoelendans met stukken karton op de grond 

 Etiketten maken met Bospaddestoelen sap, Rode appel drank, gele boterbloem sap. 

 Paprika’s kopen (rode) 

 Theelichtjes op voorraad? 

 Koord naar de Hoogstraat incl. stoeltje. 

 Kreukelfriet (2 zakken) kopen, Frikandellen kopen 

 Heksenfilm (doornroosje?) 
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